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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK

TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, etk�n ve ad�l rekabet ortamının tes�s ed�lmes�n� ve elektron�k t�caret�n

gel�ş�m�n�n sağlanmasını tem�nen elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcı ve elektron�k t�caret h�zmet sağlayıcıların
faal�yet ve denet�mler� �le bunlar arasındak� t�car� �l�şk�ler�n düzenlenmes�ne yönel�k usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcı ve elektron�k t�caret h�zmet

sağlayıcıların yükümlülükler�n�, elektron�k t�carette haksız t�car� uygulamaları, hukuka aykırı �çer�ğ�, aracılık
sözleşmes�n�, elektron�k t�caret l�sansını ve elektron�k t�caretle �lg�l� d�ğer hususları kapsar.

(2) 14/9/1972 tar�hl� ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları B�rl�ğ� Kanunu, 14/10/1983
tar�hl� ve 2920 sayılı Türk S�v�l Havacılık Kanunu, 28/3/2001 tar�hl� ve 4632 sayılı B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve
Yatırım S�stem� Kanunu, 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı
S�gortacılık Kanunu, 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf
F�nansman Ş�rketler� Kanunu, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu, 20/6/2013 tar�hl� ve 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k Para Kuruluşları Hakkında
Kanun ve 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunuyla kuruluş ve faal�yetler� düzenlenen ve bu
kanunlara göre yetk�lend�r�lerek münhasıran yetk�lend�r�ld�kler� konularda faal�yet gösterenler �le 14/3/2007 tar�hl� ve
5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Verg�, Fon ve Payların Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 3 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde tanımlananlar �le bunların verd�ğ� yetk� dâh�l�nde münhasıran şans ve bah�s
oyunları alanında faal�yet gösterenler bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcı veya
elektron�k t�caret h�zmet sağlayıcı kabul ed�lmez.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 23/10/2014 tar�hl� ve 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes�

Hakkında Kanunun 9 uncu, 11 �nc�, 13 üncü, ek 2 nc� ve ek 4 üncü maddeler� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 446 ncı maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alıcı: Elektron�k t�carete konu mal veya h�zmet� satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek

veya tüzel k�ş�y�,
b) Aracılık h�zmet�: Elektron�k t�caret pazar yer�nde elektron�k t�caret �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes� ve

s�par�ş�n tesl�m� amacıyla elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcı tarafından elektron�k t�caret h�zmet sağlayıcı veya
alıcıya sunulan her türlü h�zmet�,

c) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
ç) Dâh�l� �let�ş�m s�stem�: Elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcının aracılık h�zmet� sunduğu elektron�k

t�caret h�zmet sağlayıcılarla elektron�k t�caret pazar yer�ndek� her türlü �let�ş�m�n� kolay ve ücrets�z sağlamak üzere
oluşturduğu s�stem�,

d) Ekonom�k bütünlük: B�r k�ş�n�n, b�r t�caret ş�rket�n�n doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az yüzde
y�rm� beş�ne ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yöneteb�lecek kararları alab�lecek payına sah�p olmasını,
ş�rket sözleşmes� uyarınca yönet�m organında karar alab�lecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyey� seçme hakkını ha�z
olmasını, kend� oy haklarının yanında b�r sözleşmeye dayanarak tek başına veya d�ğer pay sah�pler�yle b�rl�kte oy
haklarının çoğunluğunu oluşturmasını, b�r t�caret ş�rket�n� sözleşmeye bağlı olarak hâk�m�yet� altında bulundurmasını
veya bu hâllere bağlı olarak bu k�ş�yle bağlantılı tüm t�caret ş�rketler� ve bu k�ş�ye a�t �şletmeler arasındak� �l�şk�y� ya
da pay sah�b� olup olmadıklarına bakılmaksızın b�rden fazla t�caret ş�rket�n�n aynı k�ş� veya k�ş�ler tarafından
yönet�lmes�n�,

e) Elektron�k t�caret: F�z�kî olarak karşı karşıya gelmeks�z�n, elektron�k ortamda gerçekleşt�r�len çevr�m �ç�
�kt�sadî ve t�car� her türlü faal�yet�,

f) Elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcı (ETAHS): Elektron�k t�caret pazar yer�nde elektron�k t�caret h�zmet
sağlayıcıların mal veya h�zmetler�n�n tem�n�ne yönel�k sözleşme yapılmasına ya da s�par�ş ver�lmes�ne �mkân sağlayan
aracı h�zmet sağlayıcıyı,



1) Orta ölçekl� ETAHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� on m�lyar Türk l�rasının üzer�nde olan
ETAHS’ler�,

2) Büyük ölçekl� ETAHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� otuz m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve �adeler
har�ç �şlem sayısı yüz b�n aded�n üzer�nde olan ve orta ölçekl� ETAHS’ler �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len
yükümlülükler� de ha�z ETAHS’ler�,

3) Çok büyük ölçekl� ETAHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� altmış m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve
�adeler har�ç �şlem sayısı yüz b�n aded�n üzer�nde olan ve orta ve büyük ölçekl� ETAHS’ler �ç�n bu Yönetmel�kte
bel�rt�len yükümlülükler� de ha�z ETAHS’ler�,

g) Elektron�k T�caret B�lg� S�stem� (ETBİS): ETHS ve ETAHS’ler�n kayıt altına alınması, elektron�k t�caret
ver�ler�n�n toplanması, bu ver�ler�n �şlenerek �stat�st�k� b�lg�ler�n üret�lmes� amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan
ve Kanun kapsamında kayıt ve b�ld�r�m yapılab�lmes�ne �mkân sağlayan b�lg� s�stem�n�,

ğ) Elektron�k t�caret hacm�: ETAHS ve ETHS’ler�n net �şlem hac�mler� toplamını,
h) Elektron�k t�caret h�zmet sağlayıcı (ETHS): Elektron�k t�caret pazar yer�nde ya da kend�ne a�t elektron�k

t�caret ortamında mal veya h�zmetler�n�n tem�n�ne yönel�k sözleşme yapan ya da s�par�ş alan h�zmet sağlayıcıyı,
1) Orta ölçekl� ETHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� on m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve �adeler har�ç

�şlem sayısı on m�lyon aded�n üzer�nde olan ETHS’ler�,
2) Büyük ölçekl� ETHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� otuz m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve �adeler

har�ç �şlem sayısı on m�lyon aded�n üzer�nde olan ve orta ölçekl� ETHS’ler �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len
yükümlülükler� de ha�z ETHS’ler�,

3) Çok büyük ölçekl� ETHS: B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� altmış m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve
�adeler har�ç �şlem sayısı on m�lyon aded�n üzer�nde olan ve orta ve büyük ölçekl� ETHS’ler �ç�n bu Yönetmel�kte
bel�rt�len yükümlülükler� de ha�z ETHS’ler�,

ı) Elektron�k t�caret ortamı: Elektron�k t�caret faal�yet�nde bulunulan �nternet s�tes�, mob�l s�te veya mob�l
uygulama g�b� platformları,

�) Elektron�k t�caret pazar yer�: ETAHS’n�n aracılık h�zmet�n� sunduğu elektron�k t�caret ortamını,
j) Kanun: 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunu,
k) Kayıtlı elektron�k posta (KEP): Elektron�k �let�ler�n gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l olmak üzere

kullanımına �l�şk�n hukukî del�l sağlayan, elektron�k postanın n�tel�kl� şekl�n�,
l) Merkez adres�: Tac�r �ç�n t�caret s�c�l�ne tesc�ll� adres�, esnaf ve sanatkâr �ç�n esnaf s�c�l�ne tesc�ll� �ş yer�

adres�n�, sab�t �ş yer� olmayanlar �le tac�r veya esnaf ve sanatkâr olmayanlar �ç�n �se yerleş�m yer� adres�n�,
m) Merkezî S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS) numarası: MERSİS tarafından ver�len özel algor�tma �le üret�lm�ş

tek�l numarayı,
n) Meslek odası: 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar

Kanunu �le 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tab� odaları,
o) Net �şlem hacm�: İptal ve �adeler har�ç olmak üzere, ETAHS �ç�n aracılık h�zmet� sunduğu elektron�k t�caret

pazar yerler�, ETHS �ç�n �se elektron�k t�caret pazar yer� n�tel�ğ�n� ha�z olmayan kend�ne a�t elektron�k t�caret ortamları
üzer�nden bel�rl� b�r dönemde yapılan sözleşme ve ver�len s�par�şler �ç�n düzenlenmes� gereken n�ha� fatura veya fatura
yer�ne geçen belge değerler� toplamını,

ö) Onaylanmış elektron�k �let�ş�m adres�: ETHS tarafından ETAHS’ye beyan ed�len ve ETAHS tarafından
doğrulanan telefon numarası ve elektron�k posta adres�n�,

p) Toplam satış hasılatı: ETAHS veya ETHS’n�n elektron�k t�caret ve elektron�k t�caret dışındak� satışlarından
elde ett�ğ� hasılatlar toplamını,

r) Uygulama programlama arayüzü: Farklı yazılımların b�rb�rler� üzer�nde tanımlanmış serv�sler�
kullanab�lmes� ve aralarında ver� alışver�ş� yapab�lmes� �ç�n bel�rl� koşul ve kurallar çerçeves�nde oluşturulmuş
arayüzü,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

B�lg� Verme ve S�par�ş
ETHS’n�n b�lg� verme yükümlülüğü
MADDE 5- (1) ETHS, kend�ne a�t elektron�k t�caret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılab�lecek şek�lde

“�let�ş�m” başlığı altında aşağıdak� b�lg�ler� eks�ks�z olarak bulundurur:
a) Tac�r �ç�n t�caret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adres�; esnaf ve sanatkâr �ç�n adı ve soyadı, verg�

k�ml�k numarası ve merkez adres�.
b) KEP adres�, elektron�k posta adres�, telefon numarası ve varsa �şletme adı �le tesc�ll� markası.
c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle �lg�l� davranış kuralları ve bunlara elektron�k olarak ne şek�lde

ulaşılab�leceğ�ne �l�şk�n b�lg�ler.
(2) Elektron�k t�caret pazar yer�nde satış yapan ve tac�r veya esnaf ve sanatkâr olan ETHS, ETAHS tarafından

kend�ne tahs�s ed�len alanda aşağıdak� b�lg�ler� eks�ks�z olarak bulundurur:
a) T�caret unvanı, �şletme adı veya tesc�ll� marka b�lg�ler�nden en az b�r�.



b) KEP adres�.
c) Esnaf ve sanatkâr �ç�n verg� k�ml�k numarası, tac�rler �ç�n MERSİS numarası.
(3) Elektron�k t�caret pazar yer�nde satış yapan ve tac�r veya esnaf ve sanatkâr olmayan ETHS, ETAHS

tarafından kend�ne tahs�s ed�len alanda ad, soyad ve merkez adres�n�n bulunduğu �l b�lg�s�ne yer ver�r.
(4) Elektron�k t�caret pazar yer�nde satış yapan ETHS, merkez adres�n�, elektron�k posta adres�n� ve telefon

numarasını ETAHS’ye b�ld�rmekle yükümlüdür.
(5) ETHS, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len b�lg�lerdek� değ�ş�kl�klere �l�şk�n güncellemeler�

yaparak buna �l�şk�n b�ld�r�m� değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşt�ğ� tar�h� �zleyen günün sonuna kadar dâh�l� �let�ş�m s�stem�
üzer�nden ETAHS’ye �letmekle yükümlüdür.

(6) Elektron�k t�caret pazar yer�nde satış yapan ETHS, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu
kapsamında düzenlemes� gereken belgelere, ETAHS tarafından oluşturulan alan aracılığıyla alıcının er�şeb�lmes�n�
sağlar.

ETAHS’n�n b�lg� verme ve doğrulama yükümlülüğü
MADDE 6- (1) ETAHS, elektron�k t�caret pazar yer�n�n ana sayfasında doğrudan ulaşılab�lecek şek�lde

“�let�ş�m” başlığı altında aşağıdak� b�lg�ler� eks�ks�z olarak bulundurur:
a) Tac�r �ç�n t�caret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adres�; esnaf ve sanatkâr �ç�n adı ve soyadı, verg�

k�ml�k numarası ve merkez adres�.
b) KEP adres�, elektron�k posta adres�, telefon numarası ve varsa �şletme adı �le tesc�ll� markası.
c) Mensubu olduğu meslek odası, meslekle �lg�l� davranış kuralları ve bunlara elektron�k olarak ne şek�lde

ulaşılab�leceğ�ne �l�şk�n b�lg�ler.
(2) ETAHS, elektron�k t�caret pazar yer�nde faal�yet gösteren ETHS’ye �l�şk�n 5 �nc� madden�n �k�nc� ve

üçüncü fıkralarında yer alan b�lg�ler�n, kend�s�ne tahs�s ed�len alanda göster�leb�lmes� ve güncelleneb�lmes� �ç�n
gerekl� tekn�k �mkânları sağlar.

(3) ETAHS, 5 �nc� madden�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len ETHS’ye a�t tanıtıcı b�lg�ler�,
�lg�l� kurumların er�ş�me açık elektron�k s�stemler�nden, bunun mümkün olmaması hal�nde �se ETHS’den tem�n ett�ğ�
belgeler üzer�nden doğrular. Tanıtıcı b�lg�ler�n� doğrulamadığı ETHS’ye aracılık h�zmet� sunamaz. ETAHS, aracılık
h�zmet� sunduğu ETHS’n�n tanıtıcı b�lg�ler�n�n güncell�ğ�n� sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla her takv�m yılının �lk
üç ayı �ç�nde ETHS’n�n tanıtıcı b�lg�ler�n�n doğruluğunu kontrol eder. Bu b�lg�ler�n güncel olmadığını tesp�t etmes�
durumunda ETHS’ye dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden b�ld�r�mde bulunur ve en fazla üç �ş günü süre vererek b�lg�ler�n
güncellenmes�n� sağlar. Ver�len süre �ç�nde tanıtıcı b�lg�ler�n� güncellemeyen ETHS’ye bu b�lg�ler� güncelleyene kadar
yalnızca mevcut s�par�şlere �l�şk�n aracılık h�zmet� sunab�l�r.

(4) ETAHS, onaylanmış elektron�k �let�ş�m adres�n�n ve üçüncü fıkraya göre doğruladığı merkez adres�n�n
kend�s�nde bulunduğuna �l�şk�n b�lg�ye ETHS’ye tahs�s ett�ğ� alanda yer ver�r.

(5) ETAHS, kamu kurum ve kuruluşlarının kend�s�yle doğrudan �let�ş�m kurmasına �mkân sağlayacak en az b�r
gerçek veya tüzel k�ş�y� �rt�bat noktası olarak bel�rler ve bu k�ş�n�n �let�ş�m b�lg�ler�n� ETBİS üzer�nden Bakanlığa
b�ld�r�r.

İşlem rehber�
MADDE 7- (1) ETAHS ve kend�ne a�t elektron�k ortamda satış yapan ETHS, elektron�k t�caret ortamının ana

sayfasında doğrudan ulaşılab�lecek şek�lde “�şlem rehber�” başlığı altında aşağıdak� b�lg�ler� güncel olarak bulundurur:
a) Sözleşmen�n kurulab�lmes� �ç�n mal ve h�zmet�n seç�lmes�, tesl�mat ve ödeme b�lg�ler�n�n g�r�lmes� �le

s�par�ş�n onaylanması g�b� gerekl� aşamaları göster�r şek�lde tekn�k adımlar.
b) Sözleşmen�n elektron�k ortamda saklanıp saklanmayacağı �le bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı

ortamda er�ş�m�n�n mümkün olup olmayacağı ve bu er�ş�m�n ne kadar süreyle sağlanacağına �l�şk�n b�lg�.
c) Alıcının s�par�ş� vermeden önce ver� g�r�ş�ndek� hatalarını bel�rleyeb�lmes� ve düzelteb�lmes� amacıyla özet

s�par�ş formu �le ger� al g�b� tekn�k araçların sunulacağına �l�şk�n b�lg�.
ç) Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması hal�nde varsa alternat�f uyuşmazlık çözüm mekan�zmaları.
S�par�şe �l�şk�n yükümlülükler
MADDE 8- (1) ETAHS ve kend�ne a�t elektron�k t�caret ortamında faal�yet gösteren ETHS;
a) İk�nc� el malların ayrı kategor�de satışa sunulmasını,
b) S�par�ş�n onaylanması aşamasında ve ödeme b�lg�ler�n�n g�r�lmes�nden önce, verg� ve tesl�mat masrafları da

dâh�l olmak üzere alıcının ödeyeceğ� toplam bedel�n ve sözleşmen�n d�ğer şartlarının alıcı tarafından açıkça
görülmes�n�,

c) Mal veya h�zmet�n toplam bedel�, f�yatın hesaplanma usulü ve tesl�mat masrafları önceden bel�rlenem�yorsa
buna �l�şk�n ek masrafların ödeneb�leceğ� b�lg�s�n�,

ç) Alıcının s�par�ş� onaylamasından önce ver� g�r�ş�ndek� hatalarını bel�rleyeb�lmes� ve düzelteb�lmes� amacıyla
özet s�par�ş formu �le ger� al g�b� tekn�k araçları,

d) Sözleşme hükümler�n�n, alıcı tarafından yen�den görüleb�lmes�, basılı b�r şek�lde kullanılab�lmes� ve
saklanab�lmes� amacıyla söz konusu hususların alıcıya f�z�k� veya elektron�k ortamda tem�n ed�lmes�n�,

sağlar.



S�par�ş�n tey�d�
MADDE 9- (1) ETAHS ve kend�ne a�t elektron�k ortamda faal�yette bulunan ETHS s�par�ş� aldığını, �şlem�n

yapıldığı elektron�k t�caret ortamı üzer�nden ve ayrıca elektron�k posta, kısa mesaj veya telefon araması g�b�
araçlardan en az b�r�yle gec�kmeks�z�n alıcıya b�ld�r�r.

(2) S�par�ş ve s�par�ş�n alındığının tey�d�, tarafların söz konusu beyanlara er�ş�m�n�n mümkün olduğu anda
gerçekleşm�ş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuka Aykırı İçer�k ve Haksız T�car� Uygulamalar

Hukuka aykırı �çer�k
MADDE 10- (1) D�ğer kanunlarda aks�ne hüküm bulunmadıkça ETAHS, ETHS tarafından sunulan �çer�k ve

�çer�ğe konu mal veya h�zmetle �lg�l� hukuka aykırı hususlardan sorumlu değ�ld�r.
(2) ETAHS, ETHS tarafından sunulan �çer�ğ�n hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâl�nde, bu �çer�ğ�

kırk sek�z saat� geçmemek üzere gec�kmeks�z�n yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ETHS’ye ve �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşlarına gerekçes�yle b�ld�r�r.

(3) Hukuka aykırı �çer�ğ�n 24 üncü madde çerçeves�nde hazırlanan mevzuata uygunluk raporu kapsamında
ETAHS tarafından tesp�t ed�lmes� veya yargı merc�ler�n�n hukuka aykırı �çer�ğe �l�şk�n kararının ETAHS’ye
b�ld�r�lmes� g�b� durumların yanı sıra Bakanlığın ya da görev alanlarına g�ren konularda d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlarının hukuka aykırı �çer�k b�ld�r�m�nde bulunması durumunda ETAHS’n�n hukuka aykırı �çer�kten haberdar
olduğu kabul ed�l�r.

Elektron�k t�carette haksız t�car� uygulamalar
MADDE 11- (1) Elektron�k t�carette haksız t�car� uygulamada bulunulamaz. ETAHS’n�n, aracılık h�zmet�

sunduğu ETHS’n�n t�car� faal�yetler�n� öneml� ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğ�n� azaltan veya bel�rl� b�r
kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı b�r t�car� �l�şk�n�n tarafı olmasına sebep olan
uygulamalarının haksız olduğu kabul ed�l�r.

(2) Aşağıda bel�rt�lenler her durumda haksız t�car� uygulama sayılır:
a) Mal veya h�zmet satışı karşılığında ETHS’ye yapılması gereken ödemen�n en geç, ürün satış bedel�n�n

ETAHS’n�n tasarrufuna g�rd�ğ� ve s�par�ş�n alıcıya ulaştığı tar�hten �t�baren beş �ş günü �ç�nde bedel�n tamamını
�çerecek şek�lde yapılmaması.

b) ETAHS tarafından satış f�yatında tek taraflı değ�ş�kl�k yapılması dâh�l olmak üzere, ETHS’n�n kampanyalı
mal veya h�zmet satışına zorlanması.

c) ETHS �le olan t�car� �l�şk�n�n koşullarının, yazılı şek�lde veya elektron�k ortamda yapılan aracılık
sözleşmes�yle bel�rlenmemes�, bu sözleşmen�n açık ve anlaşılır olmaması veya bu sözleşmen�n sonradan ETHS
tarafından er�ş�leb�lecek şek�lde dâh�l� �let�ş�m s�stem�nde saklanmaması.

ç) ETHS’n�n aleyh�ne olacak şek�lde aracılık sözleşmes� hükümler�nde geçm�şe yönel�k veya tek taraflı
değ�ş�kl�k yapılması ya da buna �mkân sağlayan herhang� b�r hükme aracılık sözleşmes�nde yer ver�lmes�.

d) Herhang� b�r h�zmet ver�lmed�ğ� veya ver�len h�zmet�n türü ve h�zmet bedel�n�n tutar ya da oranı aracılık
sözleşmes�nde bel�rt�lmed�ğ� hâlde ETHS’den bedel alınması.

e) Aracılık sözleşmes�nde herhang� b�r nesnel ölçüte yer ver�lmed�ğ� hâlde ya da kamu kurumlarına veya adl�
merc�lere başvuruda bulunulduğu gerekçes�yle ETHS’n�n sıralama ya da tavs�ye s�stem�nde ger�ye düşürülmes�,
ETHS’ye sunulan h�zmet�n kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

f) ETAHS tarafından ETHS’n�n önceden onayı alınmaksızın, 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n
Korunması Hakkında Kanunda bel�rt�len süreler�n üzer�nde cayma hakkı süreler� bel�rlenmes�.

g) ETAHS tarafından ETHS’lere, kend� ürün ve faal�yetler� hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklama ve
b�ld�r�mde bulunulması.

(3) İk�nc� fıkranın (a) bend�n�n uygulanmasında, ETAHS’n�n ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu ödeme
h�zmet� sağlayıcısına yapılan ödemeler ETAHS’ye yapılmış kabul ed�l�r.

(4) İk�nc� fıkranın (a) bend�n�n uygulanmasında;
a) ETAHS’n�n, aracılık h�zmet�nden kaynaklanan muaccel alacaklarını ya da adl� veya �dar� merc� kararlarına

�st�naden ETHS adına yaptığı ödeme tutarlarını mahsup ederek ETHS’ye ödeme yapması durumunda ürün satış
bedel�n�n tamamının ödend�ğ�,

b) Taks�tl� satışlarda yalnızca vades� gelen taks�t�n ödenmes� durumunda �lg�l� taks�t tutarının eks�ks�z
ödend�ğ�,

c) ETAHS’n�n ödeme h�zmet� sağlayıcısıyla yaptığı üye �ş yer� anlaşmasındak� bloke süres�nden önce ürün
satış bedel�n� mal�yet�n� üstlenmek suret�yle serbest kullanımına alması durumunda bu bedel�n anlaşmadak� bloke
süres�n�n sonunda, üye �ş yer� anlaşmasıyla bloke süres� bel�rlenmem�ş olması durumunda �se serbest kullanımına
geçt�ğ� gün ETAHS’n�n tasarrufuna g�rd�ğ�,

kabul ed�l�r.
(5) ETAHS’n�n, hukuka aykırı faal�yetler�n önlenmes� ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler�n yer�ne

get�r�lmes� g�b� amaçlarla ETHS’ye yapacağı ödemeler� ertelemes� veya askıya alması durumunda �k�nc� fıkranın (a)



bend� uygulanmaz.
(6) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS, ETHS’n�n t�car� �l�şk�ler�n�, alternat�f kanallardan aynı ya da farklı

f�yattan mal veya h�zmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamaz, herhang� b�r k�ş�den mal veya h�zmet
tem�n�ne zorlayamaz. Buna �mkân sağlayan herhang� b�r hükme aracılık sözleşmes�nde yer veremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
F�kr� ve Sına� Mülk�yet Hakkı İhlal�

F�kr� ve sına� mülk�yet hakkı �hlal�ne yönel�k ş�kâyet başvurusu
MADDE 12- (1) F�kr� ve sına� mülk�yet hakkı �hlal�ne yönel�k ş�kâyet başvurusu dâh�l� �let�ş�m s�stem�, noter

veya KEP aracılığıyla aşağıda bel�rt�len hususları �çerecek şek�lde ETAHS’ye yapılır:
a) Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sah�pl�ğ�n� göster�r tesc�l belges� veya Kültür ve Tur�zm

Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da 5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu
kapsamındak� meslek b�rl�kler� bakımından faal�yet belges�.

b) Ş�kâyette bulunanın gerçek k�ş� olması hal�nde adı, soyadı, T.C. k�ml�k numarası, adres b�lg�ler�, e-posta
adres� ve varsa KEP adres�; tüzel k�ş� olması hal�nde unvanı, adres b�lg�ler�, e-posta adres�, varsa KEP adres� ve vek�l
sıfatıyla ş�kâyette bulunulması hal�nde vekalet veren�n ve vek�l�n anılan b�lg�ler� �le vek�l�n tems�le yetk�l� olduğunu
göster�r belge.

c) Ş�kâyet konusu ürünün f�kr� ve sına� mülk�yet hakkını �hlal ett�ğ�ne da�r gerekçe ve del�ller.
ç) Ş�kâyete konu ürünü göster�r �nternet adres�.
d) Ş�kâyet başvurusu kapsamında sunulan b�lg� ve belgeler�n gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru

sah�b�n�n doğacak zararlardan sorumlu olduğuna da�r beyanı.
(2) ETAHS, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len hususları �çermeyen başvuruları �şleme almaz ve başvuru sah�b�n�

eks�kl�kler konusunda b�lg�lend�r�r.
(3) ETAHS, ş�kâyet başvurusunun kend�s�ne ulaşmasından �t�baren kırk sek�z saat� geçmemek üzere

gec�kmeks�z�n ş�kâyete konu ürünü yayımdan kaldırarak durumu ETHS’ye ve hak sah�b�ne b�ld�r�r. ETHS’ye yapılan
b�ld�r�mde ş�kâyet başvurusuna �t�raz yöntemler� bel�rt�l�r.

(4) Bu madde kapsamındak� b�ld�r�m ve b�lg�lend�rmeler dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden yapılab�l�r.
Ş�kâyet başvurusuna �t�raz
MADDE 13- (1) F�kr� ve sına� mülk�yet hakkı �hlal�ne yönel�k ş�kâyet başvurularına �t�raz;
a) İt�razda bulunanın adı, soyadı veya unvanı �le yetk�l� tems�lc� veya vek�l sıfatıyla �t�razda bulunulması

hal�nde bunların ad ve soyadları �le tems�le yetk�l� olduklarını göster�r belgey�,
b) İt�razın gerekçeler�, yayımdan kaldırılan ürünün ş�kâyette bulunanın f�kr� ve sına� mülk�yet haklarını �hlal

etmed�ğ�ne da�r belge ve del�ller�,
c) Ürünün or�j�nal olduğunu �spatlamaya elver�şl� fatura veya fatura yer�ne geçen belgeler, kend�s�nden

başlayarak ger�ye doğru f�kr� ve sına� mülk�yet hakkı sah�b�n� veya hak sah�b�n�n verd�ğ� yetk�yle ürünü p�yasaya
sunmuş k�ş�ler� göster�r sözleşme, sa�r belge ve del�ller�,

ç) Başvuru sah�b�n�n, �t�raz başvurusu kapsamında sunulan b�lg� ve belgeler�n gerçeğe aykırı olması
durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna da�r beyanını,

�çerecek şek�lde dâh�l� �let�ş�m s�stem�, noter veya KEP aracılığıyla ürünü yayımdan kaldırılan ETHS
tarafından ETAHS’ye yapılır.

(2) ETAHS, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len hususları �çermeyen �t�raz başvurularını �şleme almaz ve başvuru sah�b�n�
eks�kl�kler konusunda b�lg�lend�r�r.

Ş�kâyet başvurusunun sonuçlandırılması
MADDE 14- (1) ETHS’n�n �t�razında haklı olduğunun 13 üncü madde kapsamında sunulan b�lg� ve

belgelerden açıkça anlaşılması hal�nde ETAHS, ş�kâyete konu ürünü �t�raz başvurusunun kend�s�ne ulaşmasından
�t�baren en geç y�rm� dört saat �ç�nde yen�den yayımlar ve durumu hak sah�b� �le ETHS’ye gec�kmeks�z�n b�ld�r�r.

(2) ETAHS, f�kr� ve sına� mülk�yet hakkı �hlal�n� �spatlayıcı yen� belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve �dd�aya
�l�şk�n ş�kâyet başvurularını �şleme almaz ve bu durumu başvuru sah�b�ne b�ld�r�r.

(3) ETAHS tarafından yapılacak �nceleme yalnızca ETHS’den tem�n ed�len b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes� �le
sınırlıdır.

(4) İlg�l�ler�n genel hükümlere göre adl� ve �dar� merc�lere başvurma hakları saklıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Aracılık Sözleşmes�

Aracılık sözleşmes�n�n asgar� unsurları
MADDE 15- (1) ETAHS �le ETHS arasındak� t�car� �l�şk�n�n koşulları yazılı şek�lde veya elektron�k ortamda

yapılan aracılık sözleşmes�yle bel�rlen�r. Aracılık sözleşmes� asgar� olarak;
a) ETHS’ye sunulan aracılık h�zmet� b�lg�ler�n�,
b) Aracılık h�zmet�n�n kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya sonlandırılmasını gerekt�ren durumlar �le bunlara

�l�şk�n süreçler�,



c) ETHS’den talep ed�len h�zmet bedeller�ne ve bu bedeller�n hang� durum ve şartlarda farklılaşacağına veya
güncelleneceğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�,

ç) Mal veya h�zmetler�n sıralanmasında ya da alıcıya tavs�ye ed�lmes�nde kullanılan parametreler�, b�rden çok
parametre varsa bunlar arasındak� öncel�k sıralamasını ve sıralamayı etk�lemek amacıyla doğrudan veya dolaylı b�r
bedel ödenmes� hal�nde bu durumun sıralama üzer�ndek� etk�ler�n�,

d) ETHS’ye yapılacak ödemeler�n süres�n�,
e) Dâh�l� �let�ş�m s�stem�ne er�ş�m ve bu s�stem�n �şley�ş� �le �lg�l� b�lg�ler�,
f) Aracılık sözleşmes�n�n ETHS tarafından kolayca er�ş�leb�l�r şek�lde dâh�l� �let�ş�m s�stem�nde saklanacağına

�l�şk�n b�lg�y�,
g) 6502 sayılı Kanun kapsamında bel�rlenen cayma hakkı süres�n�n üzer�nde b�r süre bel�rlenmes� hal�nde buna

�l�şk�n b�lg�y�,
ğ) F�kr� ve sına� mülk�yet hakkının sah�pl�ğ�n�n �spatı �le bu hakkın kullanımına ve hak �hlal�ne �l�şk�n alınan

önlemlere da�r b�lg�ler�,
h) Aracılık h�zmet�n�n sunulması sırasında ETHS’n�n faal�yetler� dolayısıyla elde ed�len ver�lere, sözleşme

�l�şk�s�n�n sona ermes�n�n ardından ETHS’n�n er�ş�m�n�n olup olmayacağına ve er�ş�m�n ne kadar süreyle
sağlanacağına �l�şk�n b�lg�y�,

�çer�r.
(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS tarafından yapılacak aracılık sözleşmes�nde b�r�nc� fıkrada yer

alan b�lg�lere ek olarak aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:
a) 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan b�lg�ler� ETHS’n�n bedels�z ve etk�n şek�lde

taşımasına ve aracılık sözleşmes�n�n süres� �ç�nde bu ver�lere er�ş�m sağlamasına tekn�k �mkân sunacağına �l�şk�n b�lg�.
b) ETHS’n�n ver�ye er�ş�m ve ver� taşıma talepler�n�n alıcı b�lg�ler� anon�mleşt�r�lerek on beş gün �ç�nde

karşılanacağına �l�şk�n b�lg�.
(3) ETAHS, b�r�nc� fıkranın (ç) bend� uygulanırken arama sonuçlarının man�püle ed�lmes� yoluyla alıcının

aldatılmasına ya da zararına neden olacak algor�tmalara veya herhang� b�r b�lg�ye aracılık sözleşmes�nde yer vermek
zorunda değ�ld�r.

Aracılık sözleşmes� hükümler�n�n ETAHS tarafından değ�şt�r�lmes�
MADDE 16- (1) ETAHS, aracılık sözleşmes� değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n b�ld�r�m� dâh�l� �let�ş�m s�stem� ve ayrıca

onaylanmış elektron�k �let�ş�m adres� üzer�nden ETHS’ye yapar.
(2) ETAHS tarafından daha uzun b�r süre bel�rlenmem�ş olması durumunda sözleşme değ�ş�kl�kler� b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren on beş günlük süren�n sonunda uygulamaya konulur. Bu süre, ETHS tarafından tekn�k gel�şt�rme
yapılmasını gerekt�ren haller �le kom�syon oranlarının ve d�ğer h�zmet bedeller�n�n artırılması, aracılık h�zmet�n�n
kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, ETHS’ye yen� ceza� şart get�r�lmes�, hak ve menfaat denges�n�n
ETHS aleyh�ne bozulması g�b� sonuçlar doğuran hallerde otuz gündür.

(3) ETHS, otuz günlük süren�n sonunda uygulamaya konulacak sözleşme değ�ş�kl�kler�nde, bu süren�n sona
ermes�nden önce dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden b�ld�r�mde bulunarak aracılık sözleşmes�n� tazm�natsız feshedeb�l�r.
Fes�h, fes�h b�ld�r�m�n�n yapıldığı tar�hten �t�baren sonuç doğurur.

Aracılık h�zmet�n�n kısıtlanması, askıya alınması ve sonlandırılması
MADDE 17- (1) ETAHS, aracılık sözleşmes�nde yer ver�len nesnel ölçütler har�ç olmak üzere aracılık

h�zmet�n� kısıtlayamaz, askıya alamaz veya sonlandıramaz.
(2) ETAHS, aracılık sözleşmes�nde bel�rt�len aracılık h�zmet�n�n kısıtlanması, askıya alınması veya

sonlandırılmasını gerekt�ren durumların varlığı hal�nde gerekçeler�n� açık ve anlaşılır şek�lde bel�rterek ETHS’den
açıklama talep eder ve açıklamasını sunması �ç�n ETHS’ye en az üç �ş günü süre ver�r.

(3) ETHS’n�n açıklamalarının yeters�z olması veya ETHS tarafından açıklama sunulmaması hal�nde ETAHS,
aracılık h�zmet�n� kısıtlayab�l�r, askıya alab�l�r veya sonlandırab�l�r. Bu durumda kararını, ETHS’n�n açıklamasının
kend�s�ne ulaştığı tar�hten �t�baren yed� �ş günü �ç�nde veya açıklama sunulmaması hal�nde açıklama �ç�n ver�len üç �ş
gününün sonunda ETHS’ye b�ld�r�r.

(4) Sonlandırmaya �l�şk�n b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hte aracılık sözleşmes� feshed�lm�ş sayılır.
(5) Aracılık h�zmet�n�n kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda ETHS, aracılık

sözleşmes�ne ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut s�par�şler�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütür.
(6) ETAHS’n�n kısıtlama veya askıya alma kararını kaldırması ya da aracılık h�zmet�ne son verd�ğ� ETHS �le

yen�den aracılık sözleşmes� yapması hal�nde, ETHS’n�n daha önce er�ş�m sağladığı elektron�k t�caret pazar yer�ne
�l�şk�n b�lg�lere yen�den er�ş�m sağlamasına gec�kmeks�z�n �mkân tanır.

(7) Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzen�n� �lg�lend�ren, gec�kmes�nde sakınca bulunan ya da
dolandırıcılık, ver� �hlal� veya d�ğer s�ber güvenl�k r�skler�n� �çeren durumlarda aracılık h�zmet� derhal kısıtlanab�l�r,
askıya alınab�l�r veya sonlandırılab�l�r. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçes� ETHS’ye gec�kmeks�z�n
b�ld�r�l�r.

(8) Bu madde kapsamında ETAHS’n�n b�ld�r�mler�, dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden ve ayrıca onaylanmış
elektron�k �let�ş�m adresler�nden b�r� vasıtasıyla, ETHS’n�n açıklaması �se dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden yapılır.



ALTINCI BÖLÜM
Yükümlülükler

Dâh�l� �let�ş�m s�stem�
MADDE 18- (1) ETAHS, ETHS tarafından yapılan başvuruları dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden alır. Bu

Yönetmel�kte aks� bel�rt�lmed�kçe, ETHS tarafından s�stem üzer�nden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tar�hten
�t�baren on beş gün �ç�nde sonuçlandırılır ve sonuç s�stem üzer�nden ETHS’ye b�ld�r�l�r.

(2) ETAHS, sözleşmeye taraf olan ETHS’n�n kolayca er�şeb�leceğ� şek�lde aracılık sözleşmes�n� dâh�l� �let�ş�m
s�stem�nde saklar.

(3) ETAHS, dâh�l� �let�ş�m s�stem�nde yer alan b�lg�ler�n Bakanlıkça görevlend�r�len personel tarafından
görüntüleneb�lmes�ne yönel�k tekn�k �mkân sunar.

ETAHS’n�n markalı ürününün satışı
MADDE 19- (1) ETAHS, üret�c�s�n�n k�m olduğuna bakılmaksızın kend�s�n�n veya ekonom�k bütünlük �ç�nde

bulunduğu k�ş�ler�n markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını ha�z olduğu malları, aracılık h�zmet� sunduğu
elektron�k t�caret pazar yerler�nde satışa sunamaz veya bu malların satışına aracılık edemez.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len malların farklı elektron�k t�caret ortamlarında satışa sunulması hal�nde bu ortamlar
arasında er�ş�m �mkânı sunamaz ve b�rb�r�n�n tanıtımını yapamaz.

(3) B�r�nc� fıkra;
a) Toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektron�k t�caret dışındak� satışlarından elde eden k�ş�ler�n

markasını taşıyan veya marka kullanım hakkını ha�z olduğu mallar,
b) Derg� ve gazete g�b� sürel� yayınlar �le donanım ve yazılımları münhasıran elektron�k k�tapların d�j�tal

kopyalarının okunması, d�nlenmes� ve kullanılmasına �mkân sağlayan c�hazlar,
hakkında uygulanmaz.
Çevr�m �ç� arama motorlarında tanıtım ve er�ş�m �mkânı
MADDE 20- (1) ETAHS veya ETHS, yazılı şek�lde ya da elektron�k ortamda önceden olumlu �rade

beyanlarını almadan ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunmadığı k�ş�ler�n ETBİS’e kayıtlı alan adlarının münhasıran ana
unsurunu oluşturan tesc�ll� markalarından oluşan anahtar kel�melere reklam vererek çevr�m �ç� arama motorlarında
pazarlama ve tanıtım faal�yet�nde bulunamaz.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len �hlale �l�şk�n ş�kâyet başvurusu, hak sah�b� ETAHS veya ETHS tarafından
Bakanlığın KEP adres�ne aşağıdak� belgelerle b�rl�kte yapılır:

a) ETBİS’e kayıtlı alan adının ana unsurunu oluşturan tesc�ll� markaya a�t marka tesc�l belges�.
b) 18/1/1972 tar�hl� ve 1512 sayılı Noterl�k Kanununun 198/A maddes� kapsamında h�zmet veren Türk�ye

Noterler B�rl�ğ� B�l�ş�m S�stem� üzer�nden düzenlenen �hlal� kanıtlayıcı belgeler� göster�r e-tesp�t tutanağının noter
onaylı suret�.

(3) İk�nc� fıkranın (b) bend� kapsamında mob�l veya benzer� arayüzler �ç�n Türk�ye Noterler B�rl�ğ� B�l�ş�m
S�stem� üzer�nden tesp�t sağlanamaması hal�nde �hlale �l�şk�n kanıtlayıcı belgeler�n noter onaylı suret� ş�kâyet
başvurusuna eklen�r.

(4) İhlal�n tesp�t� hal�nde Bakanlık, �lg�l� ETAHS veya ETHS’ye �hlal�n sona erd�r�lmes�ne yönel�k b�ld�r�mde
bulunur.

(5) Bakanlıkça yapılan b�ld�r�m�n kend�ler�ne ulaşmasını �zleyen y�rm� dört saat �ç�nde ETAHS ve ETHS �hlal�
ortadan kaldırmak ve Bakanlığa bu konuda b�lg� vermekle yükümlüdür.

(6) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS ve orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS, net �şlem hacm�ne
dâh�l ed�len elektron�k t�caret ortamları har�ç olmak üzere, kend�ne veya ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu k�ş�lere
a�t elektron�k t�caret ortamları arasında er�ş�m �mkânı sunamaz ve bu ortamlarda b�rb�r�n�n tanıtımını yapamaz.

Ver� kullanımı ve paylaşımı
MADDE 21- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Kamuya açık ver�ler har�ç olmak üzere, ETHS veya alıcıdan elde ett�ğ� ver�ler�, yalnızca aracılık h�zmet�n�n

sunulması ve gel�şt�r�lmes� amacıyla kullanır.
b) Aracılık h�zmet�nden elde ett�ğ� ver�ler�, kend�s�n�n ETHS olduğu durumda veya ekonom�k bütünlük �ç�nde

bulunduğu ETHS’ler üzer�nden d�ğer ETHS’lerle rekabet ederken kullanamaz.
c) ETHS’n�n aşağıdak� ver�ler� bedels�z ve etk�n şek�lde taşımasına ve aracılık sözleşmes�n�n süres� �ç�nde bu

ver�lere er�ş�m sağlamasına tekn�k �mkân sunar:
1) ETHS tarafından satışa sunulan ürünler�n satış ve �ade ver�ler�, özell�kler�, açıklamaları ve görseller�; bu

ürünlere �l�şk�n soru, cevap ve değerlend�rmeler�.
2) ETAHS tarafından elde ed�l�yor olması hal�nde; dönemsel, özel gün, kategor� ve ürün bazlı en çok terc�h

ed�len ürün ver�ler�, alıcıların c�ns�yet, yaş grubu, �l ve �lçe dağılımı �le satın alma gün ve saat ver�ler�, ETHS’n�n
performansına �l�şk�n değerlend�rme puanı.

3) ETAHS tarafından ETHS’n�n ürünü �ç�n ver�len ve elektron�k t�caret pazar yer�nde yer alan ürünler� ayırt
etmeye yarayan tek�lleşt�r�lm�ş numarayı.



(2) B�r�nc� fıkranın (c) bend� kapsamında taşınan ver�ler, kaynak ver�n�n �lk olarak oluşturulduğu elektron�k
t�caret pazar yer�n�n unvan veya markasına yer ver�lerek yayımlanır.

(3) B�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len değerlend�rme puanının taşınmasında ETAHS, kend� s�stem�nde
farklı b�r derecelend�rme yapıyor olsa dah� performans değerlend�rme puanını beşl� bareme uygun hale get�rmekle ve
beşl� baremdek� tam sayıyı tak�ben v�rgül ve �k� haneye yer vermekle yükümlüdür.

(4) ETHS’ye b�r�nc� fıkranın (c) bend� kapsamında ver� taşıma �mkânı sunan orta, büyük ve çok büyük ölçekl�
ETAHS, ETHS’ye a�t ver�ler�n taşınab�lmes� ve depolanab�lmes� �ç�n uygulama programlama arayüzü oluşturur.

(5) ETHS’n�n ver�ye er�ş�m ve ver� taşıma talepler� ETAHS tarafından on beş gün �ç�nde ve alıcı b�lg�ler�
anon�mleşt�r�lerek karşılanır.

Pay devr� b�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 22- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS

aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca borsada kayden �zlenen paylar har�ç olmak üzere, ş�rket

ortaklarının ş�rket �ç� yüzde beş ve katlarına ulaşan pay dev�r veya ed�n�mler�n�, bu oranlara ulaşılmasını sağlayan
devr�n veya ed�n�m�n pay defter�ne �şlend�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde ETBİS’e b�ld�r�r.

b) Ş�rket kurması, kurulmuş ş�rket�n paylarını devralması veya bu payları devretmes� hâl�nde, kuruluşta
kuruluşun t�caret s�c�l�ne tesc�l�nden, dev�rde �se devr�n pay defter�ne �şlend�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde bu
�şlemler� ETBİS’e b�ld�r�r.

Bağımsız denet�m
MADDE 23- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS

aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Sermaye P�yasası Kurulunca 6362 sayılı Kanuna göre yetk�lend�r�len bağımsız denet�m kuruluşuna b�r

öncek� takv�m yılına �l�şk�n denet�m yaptırır ve denet�m raporunu her takv�m yılının n�san ayı �ç�nde Bakanlığa
gönder�r.

b) Bağımsız denet�m raporunda asgar� olarak; ETAHS’n�n veya ETHS’n�n faal�yetler�ne, yönet�m ve
organ�zasyon yapısına, mevcut pay sah�pler� ve bunların pay oranları �le �şt�rakler�ne ve �şt�rakler� nezd�ndek� pay
oranlarına, ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu k�ş� b�lg�ler�ne, tesc�ll� marka b�lg�s� �le ETAHS veya ETHS’ye a�t
elektron�k t�caret ortam b�lg�ler�ne, f�nansal tablolarını �çerecek şek�lde f�nansal durumuna, 30 uncu ve 31 �nc�
maddelerde bel�rt�len yükümlülüklere uyumuna yer ver�l�r.

c) Bağımsız denet�m raporunda (b) bend�nde sayılanlara ek olarak büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS’n�n ya
da büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS’n�n 28 �nc� ve 29 uncu maddelerde bel�rt�len yükümlülüklere uyumuna, bu
eş�kler�n altında kalanların �se reklam ve �nd�r�m harcamalarına yer ver�l�r.

Mevzuata uygunluk raporu
MADDE 24- (1) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS, ETHS tarafından sağlanan �çer�kle �lg�l� olarak

Kanuna, 6502 sayılı Kanuna, 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa, 5846 sayılı
Kanuna, 22/12/2016 tar�hl� ve 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanununa ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan
düzenlemelere aykırı hususları tesp�t etmek amacıyla her yıl �nceleme yapar ve bu �ncelemeye �l�şk�n rapor
hazırlayarak �zleyen takv�m yılının n�san ayı �ç�nde Bakanlığa sunar. Bu raporda, aykırılığın konusu ve �lg�l� mevzuatı,
bunlara �l�şk�n tesp�t yöntemler� �le alınan tedb�rlere yer ver�r.

Ödeme h�zmet�
MADDE 25- (1) Çok büyük ölçekl� ETAHS elektron�k t�caret pazar yerler�nde, çok büyük ölçekl� ETHS �se

elektron�k t�caret ortamlarında aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) 23/2/2006 tar�hl� ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kred� Kartları Kanunu kapsamında kred� kartıyla yapılan

kred�l� ödeme �şlemler� �le d�ğer ödeme �şlemler� har�ç olmak üzere, ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu bankaların
ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındak� ş�rketler�n, kred� verme �şlemler� dâh�l sundukları her türlü h�zmet�n
gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yette bulunmasına �mkân sağlayamaz.

b) Ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındak� elektron�k para kuruluşlarınca �hraç
ed�len elektron�k paraların kabulüne �l�şk�n faal�yette bulunulmasına �mkân sağlayamaz.

c) 6493 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (h) bend� �le 18 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası
uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla �lg�l� h�zmetler sunamaz veya ekonom�k bütünlük �ç�nde
bulunduğu k�ş�lerce bu h�zmetler�n sunulmasına �mkân sağlayamaz. Bu hüküm, alıcıların elektron�k t�caret pazar yer�
üzer�nden yönlend�r�lmes�yle 22/8/2020 tar�hl� ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yen�lenm�ş Ürünler�n
Satışı Hakkında Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren yen�leme merkezler� tarafından yapılan satın alma �şlemler�
karşılığında ETAHS tarafından alıcılara sağlanan puan, kupon, hed�ye çek� ve benzer� �mkânlar hakkında uygulanmaz.

(2) B�r�nc� fıkra, ETAHS’n�n net �şlem hacm�ne dâh�l ed�len ETAHS’ler �le bunların ekonom�k bütünlüğü
�ç�nde bulunup elektron�k t�caret pazar yer�nde faal�yet gösteren ETHS’ler hakkında da uygulanır.

Posta ve taşımacılık h�zmetler�
MADDE 26- (1) Çok büyük ölçekl� ETAHS, aracılık h�zmet� sunduğu elektron�k t�caret pazar yerler�ndek�

satışlar, kend�s�n�n ETHS olarak yaptığı satışları �le elektron�k t�caret dışındak� satışları har�ç olmak üzere, 10/7/2003



tar�hl� ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma
ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname �le 27/8/2022 tar�hl� ve 31936
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan g�ren Taşıma İşler� Organ�zatörlüğü Yönetmel�ğ� kapsamında taşıma �şler�
organ�zatörlüğü ve 9/5/2013 tar�hl� ve 6475 sayılı Posta H�zmetler� Kanunu kapsamında posta h�zmet sağlayıcılığı
faal�yetler�nde bulunamaz.

(2) Ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunan ETAHS’ler�n net �şlem hac�mler� �le �şlem sayıları toplamının çok
büyük ölçekl� ETAHS �ç�n öngörülen eş�kler�n üzer�nde olması hâl�nde, bu ETAHS’ler�n her b�r� hakkında b�r�nc� fıkra
uygulanır.

İlan h�zmet�
MADDE 27- (1) Çok büyük ölçekl� ETAHS ve çok büyük ölçekl� ETHS, mal veya h�zmet �lanlarının

yayımlanmasına elektron�k ortam sağlaması hâl�nde, aynı ortamda mal veya h�zmet tem�n�ne yönel�k sözleşme
yapılmasına ya da s�par�ş ver�lmes�ne �mkân sağlayamaz. Bu h�zmetler�n, kend�s� veya ekonom�k bütünlük �ç�nde
bulunduğu k�ş�ler tarafından farklı elektron�k ortamlarda ver�lmes� hâl�nde bu ortamlar arasında er�ş�m �mkânı
sunamaz ve b�rb�r�n�n tanıtımını yapamaz.

(2) B�r�nc� fıkra, Yen�lenm�ş Ürünler�n Satışı Hakkında Yönetmel�k kapsamında faal�yet gösteren yen�leme
merkezler�ne sunulan l�steleme ve er�ş�m h�zmetler� hakkında uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Reklam ve İnd�r�m Bütçes�

Reklam bütçes�
MADDE 28- (1) Yazılı, �ş�tsel ve görsel medya, d�j�tal mecra, sosyal medya veya açık ya da kapalı alanlarda

veya tanınmış k�ş� g�b� �let�ş�me elver�şl� her türlü araç kullanılarak yapılan; mal ve h�zmetler�n çevr�m �ç� veya çevr�m
dışı mecralarda tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ya da er�ş�m�n�n kolaylaştırılması, alıcıların satın alma veya
k�ralama kararlarının etk�lenmes�, söz konusu mal ve h�zmetlere er�ş�m�n kolaylaştırılması amacıyla gerçek veya tüzel
k�ş�lere doğrudan ya da dolaylı ekonom�k menfaat sağlanması g�b� sponsorluk faal�yetler� dah�l tanıtım ve pazarlama
�let�ş�m� bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında reklam kabul ed�l�r.

(2) ETAHS ve ETHS tarafından b�r�nc� fıkra kapsamında yapılan harcamalar, Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n
üçüncü fıkrasının (a) bend�n�n uygulanmasında reklam harcamasıdır.

(3) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS, net �şlem hacm�n�n aynı takv�m yılına �l�şk�n on �k� aylık ortalama
Tüket�c� F�yat Endeks� değ�ş�m oranı uygulanmış tutarının otuz m�lyar Türk l�ralık kısmı �ç�n bu tutarın yüzde �k�s�ne,
otuz m�lyar Türk l�rasının üzer�ndek� kısmı �ç�n �se bu tutarın b�nde üçüne kadar reklam harcamasını �zleyen takv�m
yılında yapab�l�r.

(4) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan tutar, net �şlem hacm�ne dâh�l ed�len ETAHS’ler �le bunların ekonom�k
bütünlüğü �ç�nde bulunup elektron�k t�caret pazar yer�nde faal�yet gösteren ETHS’ler�n yıllık toplam reklam bütçes�n�
oluşturur. Bu bütçe, ETAHS ve ETHS’ler arasında net �şlem hacm�ne katkıları oranında paylaştırılır.

(5) Dördüncü fıkraya göre paylaştırılan reklam bütçeler�, b�r takv�m yılının üçer aylık dönemler�nde en fazla
dörtte b�r� oranında kullanılab�l�r.

(6) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS, net �şlem hacm�n�n aynı takv�m yılına �l�şk�n on �k� aylık ortalama
Tüket�c� F�yat Endeks� değ�ş�m oranı uygulanmış tutarının otuz m�lyar Türk l�ralık kısmı �ç�n bu tutarın yüzde �k�s�ne,
otuz m�lyar Türk l�rasının üzer�ndek� kısmı �ç�n �se bu tutarın b�nde üçüne kadar reklam harcamasını �zleyen takv�m
yılında yapab�l�r. Buna göre hesaplanan tutar, ETHS’n�n yıllık toplam reklam bütçes�d�r. Bu bütçe, b�r takv�m yılının
üçer aylık dönemler�nde en fazla dörtte b�r� oranında kullanılab�l�r.

(7) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS’n�n ya da büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS’n�n ekonom�k bütünlüğü
�ç�nde bulunup bu eş�kler�n altında kalan ve ETAHS’n�n net �şlem hacm�ne dâh�l ed�lmeyen ETHS, ETAHS ve
ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunup mal veya h�zmet �lanlarının yayımlanmasına elektron�k ortam sağlayanların her
b�r�n�n reklam bütçes�, Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend�ne göre hesaplanan reklam bütçes�n�n
yüzde y�rm�s�nden fazla olamaz.

(8) Üçüncü ve altıncı fıkralara göre hesaplanan reklam bütçeler�n�n yüzde y�rm� beş�ne kadar yapılan
sponsorluk harcamaları bu bütçelere dâh�l ed�lmez.

(9) ETAHS’n�n, aracılık h�zmet� sunduğu ETHS’lere veya üçüncü k�ş�lere, kend� leh�ne sonuç doğuracak
şek�lde reklam yaptırmak suret�yle reklam bütçes�n� aşması durumunda, ETAHS tarafından Bakanlığı yanıltmaya
yönel�k �ş ve �şlemlerle reklam harcaması yapıldığı kabul ed�l�r.

(10) ETAHS, reklam harcamalarını tek düzen hesap planında “Pazarlama Satış ve Dağıtım G�derler�” ana
hesabının altında “Reklam G�derler�” hesabı kullanılarak muhasebeleşt�r�r.

(11) B�r takv�m yılına �l�şk�n reklam bütçes�n�n kullanılmayan kısmı �zleyen dönemlere veya yıllara
devred�lemez.

İnd�r�m bütçes�
MADDE 29- (1) ETAHS’n�n alıcı ve ETHS’ler, ETHS’n�n �se alıcılar adına katlandığı mal�yetler, bunlara

sağlanan promosyon, ödül, puan, kupon, hed�ye çek� ve benzer� �mkânlar �le d�ğer ekonom�k menfaatler �nd�r�m
bütçes� �ç�nde değerlend�r�l�r. Bu kapsamda, aşağıda bel�rt�lenler�n her durumda �nd�r�m olduğu kabul ed�l�r:



a) Kullanıldığı yerden bağımsız olarak, alıcı veya ETHS’ye sağlanan promosyon, ödül, kupon, hed�ye çek�,
�nd�r�m kodu ve ücrets�z ürünler�n madd� değer�.

b) Ödeme �adeler� har�ç olmak üzere, alıcının b�r ödeme h�zmet� sağlayıcısı nezd�ndek� ödeme hesabına, ön
ödemel� kartına, elektron�k t�caret ortamındak� hesabına yatırılan veya b�r ödeme h�zmet� sağlayıcısı vasıtasıyla
yapılan ödeme tutarı.

c) Taks�tl� satışlarda ETAHS veya ETHS’n�n anlaşmalı olduğu ödeme h�zmet� sağlayıcısı vasıtasıyla alıcıya
uygulanacak vade farkı bedel�ne ETAHS’n�n katlanması hal�nde katlanılan vade farkı bedel�.

ç) Sosyal medya veya d�ğer mecralar üzer�nden b�r aracı vasıtasıyla veya ETAHS tarafından alıcıyla paylaşılan
�nd�r�m kodu üzer�nden sağlanan �nd�r�m tutarı.

d) Çoklu satın alma �şlemler�nde sağlanan �nd�r�m tutarı.
e) B�r malın satın alınması karşılığında ücrets�z sunulan ürünler�n madd� değer�.
f) Ücrets�z kargo sağlanması hal�nde kargo bedel�.
g) B�r takv�m yılında kargo ve loj�st�k �şletmec�ler�ne gönder�m bedel� olarak ödenen toplam tutarın, ETHS’ye

daha düşük yansıtıldığı hallerde �k� tutar arasındak� fark.
ğ) Mal ve h�zmet kategor�s� veya ETHS'n�n �şlem tutarı ve sayısı g�b� ölçütler çerçeves�nde bel�rlenen gruplar

düzey�nde kom�syon ve d�ğer h�zmet bedeller�nde yapılan genel �nd�r�mler veya deprem, yangın ve sel g�b� afetlerde
dayanışma ve yardımlaşma amacıyla ETHS olarak faal�yet göster�len durumlarda kom�syon ve d�ğer h�zmet
bedeller�nde yapılan �nd�r�mler har�ç olmak üzere, bulunduğu gruba göre ETHS'den tahs�l ed�lmes� gerek�rken tahs�l
ed�lmeyen h�zmet bedeller�.

(2) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Net �şlem hacm�n�n aynı takv�m yılına �l�şk�n on �k� aylık ortalama Tüket�c� F�yat Endeks� değ�ş�m oranı

uygulanmış tutarının otuz m�lyar Türk l�ralık kısmı �ç�n bu tutarın yüzde �k�s�ne, otuz m�lyar Türk l�rasının üzer�ndek�
kısmı �ç�n �se bu tutarın b�nde üçüne kadar �nd�r�m �mkanını �zleyen takv�m yılında sunab�l�r.

b) (a) bend�ne göre hesaplanan tutar, ETAHS ve ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu k�ş�ler tarafından
elektron�k t�caret pazar yer�ndek� alıcı ve ETHS’lere yapılab�lecek toplam �nd�r�m bütçes�n� oluşturur.

c) Toplam �nd�r�m bütçes�, takv�m yılının üçer aylık dönemler�nde en fazla dörtte b�r� oranında kullanılab�l�r.
(3) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS aşağıdak� hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Net �şlem hacm�n�n aynı takv�m yılına �l�şk�n on �k� aylık ortalama Tüket�c� F�yat Endeks� değ�ş�m oranı

uygulanmış tutarının otuz m�lyar Türk l�ralık kısmı �ç�n bu tutarın yüzde �k�s�ne, otuz m�lyar Türk l�rasının üzer�ndek�
kısmı �ç�n �se bu tutarın b�nde üçüne kadar �nd�r�m �mkanını �zleyen takv�m yılında sunab�l�r.

b) (a) bend�ne göre hesaplanan tutar, ETHS tarafından elektron�k t�caret ortamındak� alıcılara yapılab�lecek
toplam �nd�r�m bütçes�n� oluşturur.

c) (a) bend�ne göre hesaplanan tutar, her b�r takv�m yılının üçer aylık dönemler�nde en fazla dörtte b�r�
oranında kullanılab�l�r.

(4) Büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS’n�n ya da büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS’n�n ekonom�k bütünlüğü
�ç�nde bulunup bu eş�kler�n altında kalan ve ETAHS’n�n net �şlem hacm�ne dâh�l ed�lmeyen ETHS, ETAHS ve
ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunup mal veya h�zmet �lanlarının yayımlanmasına elektron�k ortam sağlayanların her
b�r�n�n �nd�r�m bütçes�, Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) bend�ne göre hesaplanan �nd�r�m
bütçes�n�n yüzde y�rm�s�nden fazla olamaz.

(5) ETAHS’n�n bu madde kapsamındak� �nd�r�mler�, tek düzen hesap planında “Satış İskontoları” hesabının
altında “Elektron�k T�caret İnd�r�mler�” hesabı kullanılarak muhasebeleşt�r�l�r.

(6) B�r takv�m yılına �l�şk�n �nd�r�m bütçes�n�n kullanılmayan kısmı �zleyen dönemlere veya yıllara
devred�lemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Elektron�k T�caret L�sansı

Elektron�k t�caret l�sansı başvuru sürec�
MADDE 30- (1) B�r takv�m yılındak� net �şlem hacm� on m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve �adeler har�ç �şlem

sayısı yüz b�n aded�n üzer�nde olan ETAHS, büyük ölçekl� ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve çok büyük
ölçekl� olup toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektron�k t�caret satışlarından elde eden ETHS, faal�yet�ne
devam edeb�lmek �ç�n Bakanlıktan l�sans almak ve l�sansını yen�lemek zorundadır.

(2) L�sans alma başvurusu, hadler�n aşıldığı yılı �zleyen takv�m yılının, l�sans yen�leme başvurusu �se eş�kler
aşıldığı sürece her takv�m yılının mart ayı �ç�nde ETBİS üzer�nden yapılır.

(3) L�sans ücret� Bakanlığın �nternet s�tes�nde �lan ed�len hesap numarasına peş�n olarak yatırılır. Tahs�l ed�len
tutarlar genel bütçeye gel�r kayded�l�r.

(4) L�sans ücret�n�n ödend�ğ�ne da�r belge, l�sans alma veya yen�leme başvurusu sırasında ETBİS’e yüklen�r.
Elektron�k t�caret l�sansı başvurusunun sonuçlandırılması
MADDE 31- (1) L�sans alma ve yen�leme başvurusu on beş gün �ç�nde sonuçlandırılır. L�sans başvurusunda

bulunan ETAHS ve ETHS bu süre �ç�nde elektron�k t�caret faal�yet�ne devam edeb�l�r. L�sans ücret�n�n ödend�ğ�ne da�r
belgen�n Bakanlığa sunulması hal�nde başka b�r şart aranmaksızın l�sans ver�l�r veya yen�len�r.



(2) Elektron�k t�caret l�sansı, ETAHS ve ETHS’ye a�t bölümde ETBİS üzer�nden yayımlanır.
(3) ETAHS’n�n b�r takv�m yılında gerçekleşen net �şlem hacm�n�n;
a) On m�lyar Türk l�rası �le y�rm� m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde on m�lyar Türk l�rasını aşan

kısmının on b�nde üçü,
b) Y�rm� m�lyar Türk l�rası �le otuz m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a) bend�ne göre hesaplanan

tutara �lave olarak, y�rm� m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının b�nde beş�,
c) Otuz m�lyar Türk l�rası �le kırk m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a) ve (b) bentler�ne göre

hesaplanan tutarlara �lave olarak, otuz m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde b�r�,
ç) Kırk m�lyar Türk l�rası �le ell� m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a), (b) ve (c) bentler�ne göre

hesaplanan tutarlara �lave olarak, kırk m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde beş�,
d) Ell� m�lyar Türk l�rası �le ell� beş m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a), (b), (c) ve (ç) bentler�ne

göre hesaplanan tutarlara �lave olarak, ell� m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde onu,
e) Ell� beş m�lyar Türk l�rası �le altmış m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a), (b), (c), (ç) ve (d)

bentler�ne göre hesaplanan tutarlara �lave olarak, ell� beş m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde on beş�,
f) Altmış m�lyar Türk l�rası �le altmış beş m�lyar Türk l�rası arasında olması hâl�nde (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e)

bentler�ne göre hesaplanan tutarlara �lave olarak, altmış m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde y�rm�s�,
g) Altmış beş m�lyar Türk l�rasının üzer�nde olması hâl�nde (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentler�ne göre

hesaplanan tutarlara �lave olarak, altmış beş m�lyar Türk l�rasını aşan kısmının yüzde y�rm� beş�,
oranında l�sans ücret� öden�r.
(4) Bu maddedek� eş�kler�n aşılıp aşılmadığının tesp�t�nde, ETAHS �le ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunan

ETAHS’ler�n net �şlem hac�mler� ve �şlem sayıları d�kkate alınır. Net �şlem hac�mler� ve �şlem sayıları toplamının, on
m�lyar Türk l�rasının ve �ptal ve �adeler har�ç �şlem sayısı yüz b�n aded�n üzer�nde olması hal�nde, bu ETAHS’ler�n her
b�r� l�sans alma ve yen�leme başvurusunda bulunur. L�sans ücret�, ETAHS’lerden, bunların elektron�k t�caret pazar
yerler�nde b�r öncek� takv�m yılında gerçekleşen net �şlem hac�mler� oranında tahs�l ed�l�r.

(5) Bu maddede bel�rt�len parasal eş�kler her yıl ETBİS ver�ler� kullanılarak hesaplanan elektron�k t�caret
hacm�n�n yıllık değ�ş�m oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tar�hten öncek� takv�m yılına �l�şk�n net �şlem
hacm�ne uygulanacak bu eş�kler �le elektron�k t�caret hacm�n�n yıllık değ�ş�m oranı en geç şubat ayı �ç�nde Bakanlığın
�nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(6) L�sans ücret�n�n hesaplanmasında, ETAHS ve ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu ETAHS’ler�n
elektron�k t�caret pazar yerler� üzer�nden yurt dışına yapılan satışlar �le ETHS’n�n kend�ne a�t elektron�k t�caret
ortamları üzer�nden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâh�l ed�lmez.

(7) Bu madde, münhasıran ETAHS’n�n markasını taşıyan ürünler�n bay�l�k ve acentel�k g�b� sözleşmeler
kapsamında satışa sunulduğu elektron�k t�caret pazar yerler� hakkında uygulanmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denet�m ve Çeş�tl� Hükümler

Denet�m
MADDE 32- (1) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında denet�m yapmaya ve denet�m sonuçlarını açıklamaya

yetk�l�d�r.
(2) Bakanlıkça denet�mle görevlend�r�len personel, bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlık yetk�s�ne g�ren

hususlarla �lg�l� her türlü b�lg�, belge ve defterler �le elektron�k kayıtları �stemeye, bunları �ncelemeye ve örnekler�n�
almaya, �lg�l�lerden yazılı ve sözlü b�lg� almaya yetk�l�d�r. İlg�l�ler �sten�len b�lg�, belge ve defterler �le elektron�k
kayıtlarını, bunların örnekler�n� noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü b�lg� talepler�n� karşılamak
ve gerekl� yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

 (3) Bakanlık, denet�m sırasında çözümü özel uzmanlık veya tekn�k b�lg� gerekt�ren durumlarda b�l�rk�ş�
görevlend�reb�l�r.

Çeş�tl� hükümler
MADDE 33- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında net �şlem hacm�, �şlem sayısı ve toplam satış hasılatının

hesaplanması �le 28 �nc� ve 29 uncu maddelere göre hesaplanan tutarların kullanılmasında yurt dışına yönel�k �şlemler
d�kkate alınmaz.

(2) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS hakkında, 11 �nc� ve
20 nc� maddeler�n altıncı fıkraları, 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�, 22 nc� madde, 28 �nc� ve 29
uncu maddeler bu n�tel�ğ�n kazanıldığı yılı �zleyen takv�m yılı başından �t�baren uygulanır. 15 �nc� madden�n �k�nc�
fıkrasının (a) ve (b) bentler�ne, 21 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne, aynı madden�n �k�nc�, üçüncü,
dördüncü ve beş�nc� fıkralarına, 23 �la 27 nc� maddelere orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve
çok büyük ölçekl� ETHS n�tel�ğ�n�n kazanıldığı yılı �zleyen takv�m yılının �lk üç ayı �ç�nde uyum sağlanır. Çok büyük
ölçekl� ETAHS n�tel�ğ� kazanılıp kazanılmadığının tesp�t�nde yüzde beş�n altındak� had aşımları d�kkate alınmaz.
Herhang� b�r takv�m yılında hadler�n altında kalan ETAHS hakkında, bu durum devam ett�ğ� sürece Kanunun ek 2 nc�
maddes�n�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanmaz.



(3) Orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETAHS �le orta, büyük ve çok büyük ölçekl� ETHS tanımında ve 28 �nc�
madden�n üçüncü ve altıncı fıkraları �le 29 uncu madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarının (a) bentler�nde yer alan parasal
eş�kler, ETBİS ver�ler� kullanılarak her yıl hesaplanan elektron�k t�caret hacm�n�n yıllık değ�ş�m oranına göre artırılır.
Artırımın yapıldığı tar�hten öncek� takv�m yılına �l�şk�n net �şlem hacm�ne uygulanacak bu eş�kler �le elektron�k t�caret
hacm�n�n yıllık değ�ş�m oranı en geç şubat ayı �ç�nde Bakanlığın �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(4) 5 �nc� madden�n altıncı fıkrası, 6 ncı madden�n üçüncü fıkrası, 11 �nc� madden�n altıncı fıkrası, 15 �nc�
madden�n �k�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�, 19 �la 29 uncu maddeler ve 33 üncü madden�n dokuzuncu fıkrası
münhasıran ETAHS’n�n markasını taşıyan ürünler�n bay�l�k ve acentel�k g�b� sözleşmeler kapsamında satışa
sunulduğu elektron�k t�caret pazar yerler� hakkında uygulanmaz.

(5) 20 nc�, 22 nc�, 23 üncü, 25 �nc�, 27 nc�, 28 �nc�, 29 uncu, 30 uncu ve 31 �nc� maddeler toplam satış
hasılatının yarısından fazlasını elektron�k t�caret dışındak� satışlardan elde eden ETHS’ler hakkında uygulanmaz.

(6) ETHS ve ETAHS, Kanun kapsamındak� �ş ve �şlemler�ne �l�şk�n b�lg�, belge, defter ve elektron�k
kayıtlarını, �ş veya �şlem�n gerçekleşt�ğ� tar�hten �t�baren on yıl süreyle saklar ve bunları taleb� hal�nde Bakanlığa
sunar.

(7) Abonel�k sözleşmes�n�n kamu h�zmetler�n�n tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektron�k platformu
üzer�nden kurulması hal�nde �spat yükü ve elektron�k t�caret �şlemler�ne �l�şk�n elektron�k kayıtların saklanması ve
talep olması hal�nde bu kayıtların Bakanlığa sunulmasında yükümlülük ETHS’ye a�tt�r.

(8) ETAHS, elektron�k t�caret pazar yerler�nde satışına aracılık ett�ğ� malların s�par�ş b�lg�ler�n�n ETHS’ye eş
zamanlı �let�lmes�ne ve stok b�lg�ler�n�n güncellenmes�ne yönel�k ETHS �le gerekl� entegrasyonu sağlamakla
yükümlüdür.

(9) ETAHS, ETHS’n�n 213 sayılı Kanun kapsamında düzenlemes� ve alıcının er�ş�m�ne sunması gereken
belgeye, satışın yapıldığı elektron�k t�caret pazar yer�nde yer vereb�lmes�ne �mkân sağlar.

(10) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülüklere, Bakanlığı yanıltmaya yönel�k �ş ve �şlemlerle aykırı
davranılması hal�nde Kanunun 12 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 34- (1) 26/8/2015 tar�hl� ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektron�k T�carette H�zmet

Sağlayıcı ve Aracı H�zmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
İnt�bak sürec�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/7/2022 tar�h� �t�barıyla;
a) Aracılık h�zmet� sunduğu elektron�k t�caret pazar yerler�nde kend�s�n�n veya ekonom�k bütünlük �ç�nde

bulunduğu k�ş�ler�n markasını taşıyan veya kullanım hakkını ha�z olduğu malları satışa sunan veya satışına aracılık
eden elektron�k t�caret aracı h�zmet sağlayıcılar 19 uncu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında,

b) 5411 sayılı Kanun kapsamında banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında elektron�k para kuruluşu olarak
yetk�lend�r�len �şletmeler�n ekonom�k bütünlük �ç�nde bulunduğu ETAHS ve ETHS’ler 25 �nc� maddede,

c) 4925 sayılı Kanun kapsamında eşya taşımacılığı faal�yet�nde bulunan �şletmeler, 655 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname �le Taşıma İşler� Organ�zatörlüğü Yönetmel�ğ� kapsamında taşıma �şler� organ�zatörü veya 6475
sayılı Kanun kapsamında posta h�zmet sağlayıcı olarak yetk�lend�r�len �şletmeler�n ekonom�k bütünlük �ç�nde
bulunduğu ETAHS’ler 26 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında,

yer alan yükümlülüklere 1/1/2024 tar�h�ne kadar uyum sağlar.
(2) 1/1/2023 tar�h�nden önce yapılan ve bu tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde bu Yönetmel�ğe uygun hâle

get�r�lmeyen aracılık sözleşmeler�n�n �lg�l� hükümler� geçers�zd�r.
(3) ETHS’n�n ve ETAHS’n�n 30 ve 31 �nc� maddeler kapsamındak� l�sans alma yükümlülüğü 1/1/2025

tar�h�nden �t�baren yer�ne get�r�l�r.
(4) Bu Yönetmel�kte dâh�l� �let�ş�m s�stem� üzer�nden yapılması öngörülen �şlemler 1/7/2023 tar�h�ne kadar

elektron�k posta g�b� tekn�k araçlarla yapılab�l�r.
(5) ETAHS, 1/1/2023 tar�h�nden önce aracılık h�zmet� sunduğu ETHS’ler bakımından 6 ncı madden�n üçüncü

fıkrasında yer alan doğrulama yükümlülüğünü 1/1/2024 tar�h�ne kadar yer�ne get�r�r.
Yürürlük
MADDE 35- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 18 �nc� maddes� 1/7/2023 tar�h�nde,
b) 28 �nc� ve 29 uncu maddeler� 2022 takv�m yılına �l�şk�n net �şlem hac�mler�ne de uygulanmak üzere

1/1/2023 tar�h�nde,
c) 21 �nc� maddes� �le 31 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası 1/1/2024 tar�h�nde,
ç) D�ğer hükümler� 1/1/2023 tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 36- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 



 


